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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§31
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Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan Lindhe (M) om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö

STK-2019-292
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2019 att bifalla Stefan Lindhes (M) motion om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö. Motionärens intention är att förstärka
möjligheterna för gymnasieelever i Malmö att besöka kulturinstitutioner i Malmö. Motionären
avser med institutioner Malmö symfoniorkester (MSO), Malmö Stadsteater och Malmö
Opera. Som metod framhålls ett centralt anslag, som skolorna fritt kan avropa från.
Därutöver anser motionären att det bör finnas särskilda åtgärder för att engagera
gymnasieungdomarna i kulturinstitutionernas verksamhet.
Kulturförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, stadskontoret och de tre
institutionerna som nämns i motionen har under 2019 fört dialog om hur arbetet bör
fortsätta framöver.
Ett systematiskt arbete för likvärdigt deltagande i kultur bör bygga på dialog,
överenskommelser och samsyn. Ett centralt anslag att avropa ifrån är ingen garanti för att
gymnasieeleverna ska ta del av stadens kulturutbud. Kulturförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och de tre institutionerna som nämns i motionen är överens
om detta.
Sammantaget föreslås ett antal åtgärder för att förstärka gymnasieelevernas möjligheter att
besöka kulturinstitutionerna i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Återrapportering uppdrag om att förstärka
möjligheterna för gymnasieelever att besöka kulturinstitutionerna i Malmö.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på återrapporteringen av motionen med motiveringen
att svaret inte återspeglar den bifallna motionens intentioner med att en central pott för
kulturbesök ska skapas.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om avslag på återrapporteringen och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 40.
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Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200108 §20
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan
Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
Motion av Stefan Lindhe (M) angående skolungdomarna och kulturinstitutionerna i
Malmö
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 §128
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 191127 §127
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslut 190131 §23
Uppdrag - Förstärka möjligheten för gymnasieelever att besöka stadens
kulturinstitutioner
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Bilaga 40

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-01-15: Ärende 32. Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan Lindhe (M) om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö

Vänsterpartiet anser att resonemanget i återrapporteringen att det ska gälla alla ungdomar i
gymnasieåldern är bra. Vi tycker också att det är bra att kulturutbudet som ska erbjudas breddas
med det fria kulturlivet. Vi anser dock inte att denna återrapportering återspeglar svaret på den
bifallna motionens intentioner, nämligen att en central pott för kulturbesök ska skapas. Motivet att
kommunfullmäktige inte avsatte extra medel vid bifallet av motionen är närmast komiskt. Hur skulle
det vara möjligt när inte det var ett budgetärende. Det är såklart ett uppdrag för styret att
återkomma i ett kommande budgetbeslut med förslag i enlighet med motionen. Vi anser att detta
kommande beslut även ska innehålla det som arbetsgruppen föreslår med tillgång till det fria
kulturlivet och gälla alla ungdomar i den aktuella åldern.
När vårt förslag avslogs så reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2020-01-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

